
Weekblad voor Berkel-Enschot en Heukelom, jaargang 55, Week 50, 9 december 2020

Hemelse gerechten te koop bij Jumbo

Ideeën voor verbetering van uw buurt? Gebruik het buurtbudget!

Van onze schrijvende postbode: Over ‘natte’ postdagen

Donateursactie: draag de Schakel een warm hart toe



Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

WEEKENDPAKKERSdo vr za
10 dec 11 dec 12 dec

Geldig in week 50
zondag 6 t/m 
zaterdag 12 december 2020

50/20 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. 
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. 

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

PLUS Stamppotgroente- of aardappelen
•   Andijvie grofgesneden Zak 400 gram
• Boerenkool fi jngesneden Zak 500 gram 
• Hutspot Zak 500 gram
• Zuurkool naturel Zak 500 gram
• Stamppot aardappelen Zak 1 kilo
Combineren mogeijk 
    2 zakken**
Bijv. PLUS Boerenkool fijngesneden, 2 zakken à 500 gram  

3.50     1.75
  De actieprijzen variëren van 0.49 - 1.75   

1+1
GRATIS

 Pickwick 1-Kops thee
    Fruit, groen, rooibos, kruiden, spices, joy of tea of even,
doosje 15-20 stuks, combineren mogelijk
    2 doosjes**
    Bijv. Pickwick Original rooibos thee, 2 doosjes à 20 stuks

2.98    1.49
  De actieprijzen variëren van 1.29 - 2.15 

1+1
GRATISGRATISGRATIS

 Lavazza Ko�  ebonen Alle zakken à 500 gram 
of fi lterko�  e  Alle pakken à 250 gram
    Per stuk
    Bijv. Lavazza Espresso ko¤ebonen, zak 500 gram

6.99     3.49
  De actieprijzen variëren van 1.54 - 4.49   

Gezien in het 

kerstmagazine!

PLUS 
Halve kersenraster- of 
roomboter appelkruimelvlaai 
Geschikt voor 5 personen 

PLUS 
Frambozen of rode bessen
Schaal 125 gram

 PLUS 
Shoarma of gyros

 3.99

Per doos

    1.99   
 PLUS 
FeestMoment Feeststol
    Met amandelspijs en noten, doos 750 gram   

•  PLUS Mandarijnen 
met blad Schaal 1 kilo

•  Eat Me Mango eetrijp 
Schaal 2 stuks

Combineren mogelijk

+1GRATISzegel

 Park Villa 
    Alle flessen à 75 cl, 
combineren mogelijk
    2 fl essen

10.98   5.49  Hertog Jan 
    Krat 24 flesjes à 30 cl

50%
    KORTING   

2 schalen

3.99
KIES & MIX

2=1   
OP=OP

15.99 

Per krat

    9.99   

3 .49

Halve vlaai  

    2.49   
Per schaal

1.49
6.50 – 8.08 

  Per 900 gram

    4.99   

Ammerlaan | Udenhout | Tongerloplein 23 | 5071 CX Udenhout | T: 013 - 511 1989 

plus.nl Openingstijden: maandag t/m zaterdag: 8.00 - 20.00 uur | zondag: 10.00 - 18.00 uur
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BEDRIJVEN CONTACTEN
WEEKBLAD DE SCHAKEL
Informatie en advertentieverkoop:
Bosscheweg 8, 5056 PP Berkel-Enschot
T: 06 - 207 80000
E: info@schakel-nu.nl
www.schakel-nu.nl

Kopij en advertenties:
E: info@schakel-nu.nl 
Voor maandag 10:00 uur in de week van publicatie.
Verschijningsdag: woensdag

Inleveren schakeltjes:
Op rekening: voor maandagochtend 10:00 uur 
online via www.schakel-nu.nl/advertenties of 
via mail info@schakel-nu.nl.
Contante betaling: voor zaterdag 17.00 uur bij 
Figlio (by Geerts Schoenen), Koningsoord 91.

Activiteitenkalender:
activiteitenkalender@schakel-nu.nl

Hoofdredacteur: Ingrid Roets, tel.: 06 - 207 80000

Correspondenten: Kelly Heijzelaar, 
Jan van der Straaten, Stefan Latijnhouwers, 
Noortje de Kok, Sabine Doevendans

Fotografen: Bas Haans, Coen Brekelmans 
Coverfoto: Bas Haans

Filmers: Marcel Panis, Bart van Rijsewijk, 
André Oude Vrielink

Bezorging: Fam. de Brouwer, tel: 013 - 540 07 41

Oplage: 5.470 exemplaren, 

Druk: Drukkerij ElkaSikkers

Donateursrekening:
NL50RABO 0106847953 
 t.n.v.: De Nieuwe Schakel

COLOFON

ALARMNUMMER  112

Met spoed politie, brandweer en ambulance
0900 - 88 44 voor alle overige politiezaken.
 
WIJKAGENTEN  0900-88 44

Onze wijkagenten zijn bereikbaar via mail: 
goof.van.bragt@politie.nl  en  nihat.karacan@politie.nl  
cluster-2.groene-beemden@politie.nl.
 
HUISARTSENPOST  085 – 53 60 300

Werkdagen 17:00-08:00, het weekend en op feestdagen. 
Lage Witsiebaan 2a Tilburg. Op telefonische afspraak.

BANKEN
 
Regiobank 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl

BOUW & AANVERWANTE BEDRIJVEN

Boomrooierij Weijtmans | www.boomrooierijweijtmans.nl
013-5111483 | bomen rooien, snoeien, stronken frezen

Renovatiebedrijf Paul van Rooij
Voor badkamer en keuken, ook voor nieuwbouw en 
algemene renovatie-verbouwingen. 
www.renovatiebedrijf.info of Tel: 06-51017511

RIETVELD BOUW voor al uw timmerwerken 
06-20675222

STAATS KEUKENS
Telefoon 013-5336643 www.staatskeukens.nl

VAN ANTWERPEN ELEKTROTECHNIEK  Elektra & 
verlichting voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie. 
ZONNEPANELEN, 24-uur storingsdienst, verkoop 
elektromaterialen. Rhijnkant 12 Tel.: 013-5333012

Van Cromvoirt Afbouw is gespecialiseerd 
in het realiseren van wanden, plafonds en vloeren, 
nieuwbouw en renovatie. 
Bezoek ons op Facebook. 06-33327330 - 
vancromvoirtafbouw@gmail.com

VU-RIO, riolering ontstoppen, rioolinspectie, opsporen 
stankoverlast. Frans en Drik van Vught, 5333864.
 

SCHILDERS

Gerard van Berkel Schilderwerken
06-52688933 info@vanberkelschilderwerken.nl

HERMAN PETERS SCHILDERWERKEN  06-29218145

Marcel Schilders Schilderwerken
marcelschildersschilderwerken.nl / 06-51261453

SCHILDERWERKEN TON VAN DE WOUW
TEL: 06-51108539

COMPUTERHULP EN ELEKTRONICA

Louis Verstappen Computerhulp aan huis 06-45540629
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CULTURELE INSTELLINGEN & KUNST

Cultureel Centrum de Schalm  Ons Koningsoord
Trappistinnentuin 77 Tel. 013-5331333
info@deschalm.net / www.deschalm.net

DIERENARTS

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg
Alle medische zorg voor uw huisdier onder 1 dak
Koningsoordlaan 2, Berkel-Enschot 013-5400215 

DORPSRAAD

DORPSRAAD BERKEL-ENSCHOT
Website: www.dorpsraadberkelenschot.nl 
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl

Dorpsinformatiepunt Loket BE 
Voor al uw vragen over zorg – welzijn – wonen – 
maatschappelijke diensten of een hulpvraag.
In verband met coronavirus tijdelijk alleen telefonisch 
op donderdagochtend van 10-12 uur bereikbaar. 
Tel nr. 06-53768978 of 
via e-mail loket-BE@dorpsraadberkel-enschot.nl

FINANCIELE DIENSTVERLENING

Aciric Financieel Realisten | www.aciric.nl
Advies – Boekhouding – Belasting 

GEMEENTE 

GEMEENTE TILBURG
Voor paspoort of rijbewijs, het doorgeven van een 
verhuizing of vragen over zorg, welzijn, inkomen etc 
ga naar: www.tilburg.nl
Handige apps zijn: “Buitenbeter” (meldingen 
doen over het openbaar gebied), “Afvalwijzer” 
(over ophalen huisvuil) en “Over uw buurt” 
(publicatie bestemmingsplannen en vergunningen)
Bellen kan ook: 14013 (lokaal tarief) 

GEZONDHEID

APOTHEEK 
Apotheek De Lange Stight: T 013 -540 80 80
Informatie: www.delangestight.nl

CHIROPRACTIE 
Promove Rugzorg Björn Denissen | Armhoefse Akkers
Tel: 06-21513717 | www.promoverugzorg.nl

COACHING
3-dees KINDERCOACHING , ondersteuning aan huis 
voor kind en ouder. www.3-dees.nl  T 06-50278012

EigenWijzer – Praktijk voor kind, jeugd en opvoeders
www.praktijkeigenwijzer.nl  |  06-11151057 

MINDFULNESS +/YOGA/COACHING bij Anite Jonkers
www.freebodyfreemind.nl Tel: 06-15054704

FYSIOTHERAPIE
FYSIOTHERAPIE DE HOOGE RIJT (www.dehoogerijt.nl)
Fysiotherapie, manuele therapie, sportrevalidatie,
oedeemtherapie en acupunctuur
Tel 013-5335689, Enschotsebaan 6 Berkel-Enschot

FYSIOTHERAPIE UDENHOUT / manuele therapie
Kreitenmolenstraat 26F, ook ‘s avonds geopend
Tel: 013-5110097 www.fysiotherapieudenhout.nl

FYSIO OP MAAT Berkel-Enschot, FYSIOTHERAPIE
Diverse specialisaties, Ruime openingstijden. Meer info:
Eikenbosch 2, tel: 013-3030069, www.fysio-op-maat.nl

TOPFYSIOTHERAPIE BERKEL-ENSCHOT, Groels & 
Klijn Fysiotherapie | Manuele Therapie | Geriatrie 
Fysiotherapie | Medische Revalidatie. Akkerweg 2 | 
tel: 013-5333307 | www.topfysiotherapie.nl/berkel-enschot

HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk van Veenendaal: T 013 511 12 80
Gespecialiseerd in Wondzorg - Ouderenzorg 
www.huisartsenpraktijkudenhout.nl

MASSAGE
Kivemas Massage. Praktijk voor ontspanningsmassage, 
sportmassage en Fysische Vasculaire Therapie. 
Vibeke Madsen, tel. 06-47681061, www.kivemas.nl

OSTEOPATHIE
OSTEOPATHIE VAN EIJCK D.O.-MRO lid NVO/NRO
013-4566490 | www.osteopathievaneijck.nl

OSTEOPATHIE MAURA JANSEN. Osteopaat DO.-MRO 
Tel. 06-24981499  www.osteopathie-maurajansen.nl

PEDICURES
IL Mio Sogno Schoonheidsverzorging & Medisch-Pedicure
Kerkstraat 9  B-E - 0622657699 - www.ilmiosogno.org

De Pedicuresalon, lid ProVoet. 06-51272199
Klaproosstraat 2c B-E  www.depedicuresalon.nl
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Salon Wouw, kapsalon - visagie - pedicure  en 
medisch pedicure. Wendy van Spreuwel 
06-13951265 Baaneind 6 Heukelom.

TANDARTSEN
TANDARTSEN Naaijkens & Maes
Raadhuisstraat 37  /  Tel. 013-5333755
www.mjmnaaijkens.nl

THERAPEUTEN
Voor psychotherapeut (BIG) www.bonnechance.nl

FONKEL psychosociale therapie www.fonkel.nu
Biezenmortel, lid NVPA/RBCZ, 5333937

Praktijk Oefentherapie Cesar Mirjam van Riel-van Gorp
T: 013-5116067 I: www.PraktijkOefentherapieCesar.nl

Praktijk OrigIne voor psychosociale therapie, verlies en 
rouw, trauma, relatietherapie | www.orig-ine.nl | 5333722

Praktijk voor klassieke homeopathie & opstellingen |
w. www.miriamvanmierlo.nl | t. 013-5334558

Scheepens en Klijsen Podotherapie
Tel : 013-5110182  www.skpodotherapie.nl

Steunkousenadvies 013 – 504 60 58

THERAPEUTISCH CENTRUM DE ZICHT
PAUL VAN DER LUGT | MARGOT THOENE
Acupunctuur | Toegepaste Kinesiologie | Coaching
Re-integratie | Dru Yoga | Dru Meditatie
De Zicht 21| 013-5332865| www.centrumdezicht.nl

THUISZORG
Thebe wijkverpleging 088-117 67 73

Thebe Begeleiding/Maatsch.Steunsysteem 088-117 53 01

Wijkverpleging Zorgstichting ’t Heem 06 – 2700 3387

JURIDISCHE DIENSTVERLENING

ADVOCATEN
BG.legal | Den Bosch - Eindhoven - Tilburg
Marc Heuvelmans - Advocaat voor Ondernemers
www.bg.legal | 088-1410807

KZO|O13 Advocaten - mensen in de rechten
familierecht-arbeidsrecht-ondernemingsrecht
www.kzoadvocaten.nl 013-53 66 555

VAN RAAK ADVOCATUUR & MEDIATION
mr. dr. Jeannette van Raak-Kuiper, familie- en erfrecht
Udenhout, www.vanraakadvocatuur.nl 013-5908877

NOTARISSEN
Daamen de Kort van Tuijl Notarissen  Vestiging Udenhout 
(013) 549 49 39 - Vestiging Tilburg (013) 549 49 49
www.dktnotarissen.nl

KAPPERS 

ANTHÉ-KAPPERS, Kerkstraat 25B, Dames, heren en 
kinderen behandeling op afspraak. Heren mogen ook 
zonder afspraak. Charlotte 06-34089921 (ook via app), 
Mayke, June, Nienke en Lisa. Telefoon: 013-5331561.
Di, Do, Vrij: 9.00-18.00 Wo 9.00-17.00 Zat 9.00-16.00 uur.

ASJA HAIRSTYLING - Klaproosstraat 33, B-E. 
Dames, heren & kinderen. Afspraak: 013-5339830

FABULOUS HAIRDESIGN Dames- en Herenkapper
Kerkstraat 9A B-E 013-5336809. Op afspraak.

KAPPER & CO, dames, heren & kinderen, Koningsoord 
62 Berkel-Enschot, 013-5332756. www.kapperenco.nl

MONIQUE’S HAIRSTYLING, Dom. S Dubuissonstraat 
28a, Tel. 013- 5442832 Behandeling op afspraak.

KINDEROPVANG 

Humankind kinderopvang en -ontwikkeling 
KDV Pepino / BSO Berkeloo (basisschool Berkeloo); 
POV Peuterplaza (basisschool Rennevoirt)
Optimale ontwikkeling voor ieder kind. 
Meer weten? T 073-711400, of www.humankind.nl. 

Kinderopvangorganisatie De Kleine Wereld
Kinderopvang met aandacht, waar kinderen ontmoeten, 
ontdekken en ontwikkelen.
Dagverblijf De Wijde Wereld, Dagverblijf De Speelwereld, 
Dagopvang De Koningswereld, BSO De Toverwereld, 
BSO De Speelwereld en Peuterspeelzaal De Speelwereld.
Informatie: 013-2056010 of www.dekleinewereld.org

MAKELAARDIJ 

Van den Hoven Makelaardij 
Craenweide 1   Berkel-Enschot    Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WitteWoningMakelaar Van Poppel,         013-5715888
Jeroen Boschlaan 39, B-E                          06-28785367



RIJWIELSPECIALIST
 
De Tweewieler Udenhout Kreitenmolenstraat 43 
013-5115990 www.detweewieler.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTEN EN 
HUIDTHERAPIE

C’EST MOI SCHOONHEIDSSALON Puccinilaan 10
Berkel-Enschot. www.hkcestmoi.nl 06-42025849 

DermaVision centrum voor Huidzorg - Huidtherapeuten 
Lijsterbeslaan 58 - 013-8894673 - dermavision.nl

PUUR wellness & massage 06-51225761.

TAXIBEDRIJVEN

Taxi Korthout 24 uur. 013-4555555
Alle ziekenvervoer o.a. VGZ, CZ, ACHMEA

TAXIBEDRIJF VAN DER HEIJDEN 013-5333350
We rijden ziekenvervoer voor o.a VGZ, UNIVE, IZA enz.

UITVAARTBEGELEIDING

Dorien de Nijs Uitvaartbegeleiding
Leven doe je op je eigen manier, afscheid nemen ook.
www.doriendenijs.nl / 013-8892895. Uitvaartverzorgster
Lilian van Linder woont in Berkel-Enschot. 

Els Alessie Uitvaartzorg Midden Brabant 
Vriendelijk, ook voor uw budget! 013 - 203 205 1
www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl

Margriet van Ingen Uitvaartzorg
Ieder uniek mens, een bijzondere uitvaart.
06-10917970 / www.margrietvaningenuitvaartzorg.nl

Monique van Houtum Uitvaartbegeleiding
en Het Afscheidshuis: 013-5721822
www.moniquevanhoutum.nl

Monuta Tom van Dijk | De steun bij ieder afscheid
Mét eigen uitvaartcentrum in Tilburg (naast crematorium)
www.monutatomvandijk.nl | (013) 822 65 27 

Uitvaartbegeleiding Harriet van der Vleuten
Iedere uitvaart bijzonder.
013-5920048 of www.harrietvandervleuten.nl

VERZEKERINGEN
 
Van den Hoven Assurantiën 
Craenweide 1 Berkel-Enschot   Tel. 013-5339118    
www.vandenhoven.nl 

WELZIJN

ContourdeTwern, voor ondersteuning van bewoners
en vrijwilligers(groepen) & mantelzorgondersteuning,
chantalvandenbroek@contourdetwern.nl 0610932179 

KBO B-E www.kbo-berkelenschot.nl secr. 013-5333162

MAALTIJDENEXPRES & Boodschappenservice
BEL: 013-5442513 voor actueel menuvoorstel

Stichting Hulpcentrale UBE  tel.nr. 013 50 30 919

            

 

 

 013 203 205 1     24/7     06 83 91 74 83 

   

    Els Alessie   
     uitvaartzorg 

    voor Midden-Brabant 
 

     www.uitvaartzorg-midden-brabant.nl 
 

Vriendelijk, transparant 
voor iedereen, wel of niet verzekerd 
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HEMELSE GERECHTEN 
TE KOOP BIJ JUMBO

Lekker uit eten tijdens de feestelijke december-
maand zit er anno 2020 helaas niet in. Maar wie 
zich toch verheugd had op een culinair etentje 
van restaurantkwaliteit, kan vanaf nu ook ge-
woon terecht bij de supermarkt. Jumbo Denis-
sen Koningsoord gaat namelijk de producten 
van Hemels eten en drinken verkopen. ‘Restau-
rantkwaliteit, ook als je niet kunt koken.’

Door Corona moest de horeca voor de tweede 
keer dit jaar de deuren sluiten. ‘Toen we in het 
voorjaar dicht moesten, zijn we meteen allerlei al-
ternatieven gaan bedenken,’ vertelt Eelco van der 
Tuin van Hemels. ‘En ook nu zijn we niet bij de 
pakken gaan neerzitten. We zijn ons vooral gaan 
richten op maaltijden waarvan de mensen thuis 
konden genieten. Gerechten die makkelijk klaar 
te maken zijn, omdat je ze alleen maar hoeft op 
te warmen. We hebben een traiteurslijst samenge-
steld met heerlijke gerechten die je bij ons af kunt 
halen. En uiteraard hebben we ook voor de Kerst 
speciale gerechten bedacht.’  

Thuis genieten van 
restaurantkwaliteit

Eelco en zijn team timmeren ondanks de sluiting 
dus hard aan de weg. ‘Het is belangrijk om ge-

motiveerd te blijven in deze tijden,’ vervolgt Eel-
co. ‘We willen graag met ons vak bezig blijven en 
mooie gerechten maken.’ En dus blijft hij continu 
op zoek naar nieuwe manieren om mensen te 
laten genieten van zijn Hemelse gerechten. Res-
taurant Hemels werd dus traiteur Hemels en waar 
normaal de gasten aanschuiven voor een lunch of 
diner kunnen nu allerlei gerechten afgehaald wor-
den. Maar omdat de openingstijden beperkt zijn, 
ging Eelco op zoek naar extra verkooppunten.

Gewoon bij de supermarkt
Bij Jumbo Denissen reageerden ze gelijk enthou-
siast op Eelco’s voorstel om zijn gerechten daar 
te verkopen. ‘In deze tijden is het normaal dat je 
als ondernemers elkaar uit de nood helpt,’ vertelt 
bedrijfsleider Buck Hamers. ‘Dat is het mooie van 
in een dorp zitten. Je gunt elkaar het beste.’ En 
dus kwam er een mooie samenwerking tot stand. 
Eelco: ‘Bij Jumbo verkopen we vooral losse ge-
rechten. Van voorgerecht tot dessert. Je hoeft het 
alleen nog maar op een bordje te leggen en dan is 
het thuis genieten van eten zoals je dat in een res-
taurant kan verwachten.’ ‘De producten liggen in 
de koeling met kant-en-klare maaltijden op onze 
groenteafdeling,’ vult Buck aan. ‘En uiteraard gaat 
de volledige opbrengst naar Hemels.’ 

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans



ACTIVITEITENKALENDER

10-12-20 Ons Koningsoord 9.30-.12.00 uur Schrijfatelier
10-12-20 Ons Koningsoord 20.00-21.30 uur Filosofi sche avond
14-12-20 Jan Tinbergenlaan 1 13.30-16.30 uur inleveren gebruikt speelgoed St.Het Vierde Geschenk 

ism de Zonnebloem
15-12-20 Jan Tinbergenlaan 1 13.30-16.30 uur inleveren gebruikt speelgoed St.Het Vierde Geschenk 

ism de Zonnebloem
16-12-20 Jan Tinbergenlaan 1 13.30-16.30 uur inleveren gebruikt speelgoed St.Het Vierde Geschenk 

ism de Zonnebloem
18-12-20 Ons Koningsoord 11.00 + 12.00 uur De Eefje Wentelteefje Kerstshow
24-12-20 Ons Koningsoord 9.30-.12.00 uur Schrijfatelier

DECEMBER

Willie’s worstenbrood
Molenhoefstraat 14

Udenhout
013-511 0704

www.williesworstenbrood.nl
@williesworstenbrood

Deze week in de aanbiedinggggg
10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes 10 worstenbroodjes (€ 10,00)(€ 10,00)10 worstenbroodjes 

++
4 Feest gebakjesgebakjesgebakjes eest eest gebakjesgebakjes

€ 15,00€ 15,00
Aanbieding geldig van vrijdag 11 t/m donderdag 17 December 2020

Alleen geldig in onze winkel

Met een eigen, geheel vernieuwd uitvaartcentrum aan 
de Karel Boddenweg 7 in Tilburg (naast het crematorium).

Tom van Dijk

“Tom, die alles op zich nam, 
deed dit op zo’n warme,
liefdevolle wijze. Veel steun 
aan gehad. Ook de ontvangst 
in het uitvaartcentrum was 
steeds weer hartelijk.”

T: (013) 822 65 27 | www.monutatomvandijk.nl
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Niet iedere bewoner van Berkel-Enschot is be-
kend met het buurtbudget. Heeft u ideeën om 
het park in uw straat meer uitstraling te geven 
of suggesties om de leefbaarheid in de buurt te 
verbeteren? Maak dan gebruik van het buurt-
budget. De buurtbudgetcommissie geeft graag 
uitleg over wat er allemaal mogelijk is.

De buurtbudgetcommissie is een onderdeel van 
de Dorpsraad Berkel-Enschot en de bewoners-
overleggroep (BOG). Namens de gemeente Tilburg 
maakt ook wijkregisseur Janna Kuiper deel uit van 
de commissie. Samen willen zij meer bekendheid 
geven aan de mogelijkheden die er zijn om klein-
schalige initiatieven van bewoners voor hun buurt 
te ondersteunen. ‘Wie een concreet plan heeft 
voor bijvoorbeeld verbetering van het groen in de 
straat, een speelplek of het park om de hoek, kan 
bij ons een initiatief indienen,’ vertelt Janna Kuiper. 
‘Zo’n initiatief moet dan wel aan een aantal voor-
waarden voldoen. Zo moet het idee gaan over de 
openbare ruimte en vragen we de initiatiefnemer 
om ook iets terug te doen, zoals het schoonhou-
den van een speelplek. Vervolgens controleren we 
binnen de gemeente of het voorstel mogelijk is, er 
geen belemmeringen zijn en of iets al in de plan-
ning zit. De initiatiefnemers gaan vervolgens zelf 
hun idee verder uitwerken. Als alles haalbaar is en 
er is draagvlak uit de buurt, kan het idee ook echt 
gerealiseerd worden.’ 

Door middel van het buurtbudget zijn er ondertus-
sen al verschillende plannen gerealiseerd. ‘Zo is er 

een picknicktafel geplaatst bij museum Onder d’n 
Hooizolder waar de eigenaar zelf het grasveld net-
jes houdt,’ vertelt commissielid Leon Silvertand, ‘en 
werd er een haag geplant ter afscherming van het 
speeltuintje aan de Juttepeer. Deze initiatieven zijn 
allemaal door buurtbewoners in gang gezet.’ Maar 
ook een bijdrage in de aanschaf van een AED-ap-
paraat of het plaatsen van zitelementen is mogelijk. 
‘Het blijft een proces van de bewoners zelf, vult Wil 
Vermeer aan. ’De buurtbudgetcommissie vervult 
een begeleidende en toetsende rol op de achter-
grond. Bewoners kunnen hun idee rechtstreeks in-
dienen bij de gemeente via telefoonnummer 140 13 
(lokaal tarief) of een mail sturen naar buurtbudget@
dorpsraadberkelenschot.nl.’

Ideeën van, voor en door de buurt

Nieuwe leden gezocht
De buurtbudgetcommissie zoekt niet alleen nieu-
we initiatieven, maar ook nieuwe leden. De com-
missie vergadert eenmaal per maand en u moet 
rekenen op een gemiddelde tijdsbesteding van 
ongeveer een uur per week. Lijkt het u wat om op 
deze manier iets voor het dorp te betekenen?
Meld u dan aan via 
buurtbudget@dorpsraadberkelenschot.nl.

Tekst: Noortje de Kok
Foto: Bas Haans

IDEEËN VOOR VERBETERING VAN UW BUURT?

GEBRUIK HET BUURTBUDGET!

Vlnr: Leon Silvertand, Janna Kuiper en Wil Vermeer
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OVER ‘NATTE’ POSTDAGEN: 
NIET DENKEN MAAR DOEN!

Corona-crisis in Berkel-Enschot (8)

De wereld is in de ban van de Coronacrisis. De 
teugels waren wat aangetrokken vanwege de 
tweede besmettingsgolf. Het virus lijkt ‘op z’n 
retour’, al moeten we zeker niet te vroeg jui-
chen. De schrijvende postbode blijft daarom 
alert en attent.  

‘Wat bent u laat meneer. Komt zeker door het 
slechte weer?’ Een vriendelijke vrouw in de Craen-
weide kijkt -staand in haar deurpost- bezorgd naar 
de doorweekte postbode. Urenlang ben ik nu al 
aan het werk in de stromende regen. Alles plakt. Ik 
heb het koud en ben moe. Als ik een longontste-
king krijg, ligt het in ieder geval niet aan ‘Corona’. 
‘U bent toch de schrijvende postbode? Misschien 
is een artikel over zo’n natte postdag wel aardig’, 
vervolgt de mevrouw. Ik bedank haar voor de tip. 
‘U brengt me op een idee.’ 

Straks lekker
onder de warme douche!

Post bezorgen is over het algemeen een prima job, 
maar bij een wolkbreuk, onweer, forse sneeuwval 
of heftige storm eufemistisch uitgedrukt bepaald 
‘geen pretje’. Zeker ook niet als de regen urenlang 
non-stop met bakken uit de lucht valt. Dan is het 

zaak om niet te denken, maar vooral “gewoon” 
doen. En heel belangrijk! Jezelf niet zielig vinden.
     
De reacties van bewoners zijn vaak hartverwar-
mend. ‘U bent helemaal nat, wilt u koffi  e?’, vraagt 
een vrouw in de Guldenroede. Ik bedank haar 
vriendelijk. ‘Ik wil zo snel mogelijk klaar zijn’, ant-
woord ik. Dan zegt ze iets wat lief bedoeld is, maar 
“dodelijk” voor mijn moraal: ‘straks lekker onder 
de warme douche!’ Meteen zie ik mezelf al staan 
onder de warme stralen. De keiharde realiteit is 
dat ik nog wel een paar uur bezig ben.

Spannend momentje
Als het eindelijk zover is en mijn dienst er bijna 
op zit, wacht mij nog een spannend momentje: ik 
moet een totaal verregend pakket met gaten erin 
bezorgen. Lichtelijk nerveus bel ik aan bij de be-
wuste bewoner. De deur gaat open, voor me zie 
ik een sympathiek ogende meneer. ‘Wat een weer 
hè. Oei, dat pakket ziet er niet best uit’, zegt hij. 
‘Mijn welgemeende excuses. Ik hoop dat de in-
houd nog okay is’, antwoord ik een tikkeltje be-
dremmeld. ‘Zo droog als een kurk’, laat de man 
na een kort ‘onderzoekje’ weten. Opgelucht sprint 
ik even later na een extreem lange dag naar huis. 
Yesss!! En nu op weg naar die warme douche!           

Tekst: Stefan Latijnhouwers
Foto: Ad Latijnhouwers



SCHAKELTJESGEVONDEN
 Datum GEVONDEN Vindplaats Telefoon
 2-12 Knuff el konijn beige. Merk Happy Horse  Durendalweg hoek Kamperfoelielaan 06-44744839 
 27-11 Trouwring bi color parkeerplaats Winkelcentrum Koningsoord 06-52603163
 24-11 Sleuteltje met ronde zwarte sleutelhanger Pieter Bruegellaan 013-5332526
  met schedel met piratenhoed en zwaarden
 13-11 Roze teddy jasje Zandbak, Joost vd Vondellaan 013-5331726 
 09-11 Leren handschoen midden bruin maat M Fietspad Durendaelweg nabij 06-82070354
   Boerderij Denissen

    
 Datum VERLOREN Verliesplaats Telefoon
 6-11 Ring van goud met schakel Jan Tinbergenlaan richting Koningsoord 06-29580283 
 5-11 OV Kaart omgeving Winkelcentrum - De Kraan 06-23478173
 2-11 Zwarte oorbel Omgeving Meikers 06-10336620

SCHAKELTJESVERLOREN

Alles uit handen
of alles in 

eigen hand?
Altijd bereikbaar:
013 572 1822

Oude Lind 35
5046 AL Tilburg

Alles uit handen

In alles persoonlijk. www.moniquevanhoutum.nl  
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WWoorrdd ooookk ddoonnaatteeuurr!!!! 

Draagt u stichting Weekblad de Schakel
een warm hart toe?

Maak dan uw bijdrage over op 
NL50 RABO 0106847953 tnv 

de Nieuwe Schakel of scan deze QR code.

HHaarrtteelliijjkk ddaannkk vvoooorr uuww bbiijjddrraaggee!! 

Wanneer kiest u voor Kozion?

Showroom: Magazijnweg 11 Udenhout (ma t/m vr 9.00-17.00)

Kozion biedt u kunststof kozijnen, 
ramen, deuren, schuifpuien en 
dakkapellen van hoge kwaliteit. 
Ze worden vakkundig gemon-
teerd door eigen, zeer ervaren 
montageteams. Kan Kozion voor 
uw woning iets betekenen? 
Bel dan voor een vrijblijvende offerte 
013-5110411

Voor bezoek op zaterdag aan Kozion  
Breda, Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch,  
en openingstijden: www.kozion.nl



Denken en doen

T I L B U R G   |   R I J E N   |   R E E S H O F   |   U D E N H O U T
www.dktnotarissen.nl
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KUNST EN CULTUUR
CULTUUR IN ONS KONINGSOORD 

CULTUUR VOOR JONG EN OUD
CULTUUR VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS
CULTUUR VOOR IEDERE SMAAK
… EN VOORAL CULTUUR DICHTBIJ

DENK JE NOG AAN….:

JORIS’ KERSTBOOM IN DE BIBLIOTHEEK
Vanaf maandag 7 december 2020 

Wie zet jij in het licht? We nodigen je van harte uit: 
kom deze maand even langs om een mooie kerst-
bal met daarop een mooie gedachte in de boom 
hangen.
Tijdens de service-uren is er in de Bibliotheek een 
bibliotheekmedewerker aanwezig om te helpen 
met het opschrijven van je kerstgedachte en om 
een luisterend oor te bieden.

WORKSHOP GROENDECORATIE KERST
9 december 19.30 uur
Nog een enkele plaats beschikbaar

DE EEFJE WENTELTEEFJE KERST SHOW
zaterdag 19 december om 11.00 u en om 13.00 u 
Deze familievoorstelling duurt een uur.
Spel: Jeroen de Leijer en Frans van der Meer

Buiten is het warm en gezellig, maar binnen is het 
koud en guur tijdens de Eefje Wentelteefje Kerst 
Show.In haar talkshow ontvangt televisiester, 
poppenkastdiva en stripfi guur Eefje Wentelteefje 
diverse gasten.
“Poppenspel” staat in deze voorstelling centraal. 
Een voor de hand liggend thema want Eefje Wen-
telteefje, winnares “Moppenfl oepers” 2013, is im-
mers zelf ook een pop. Een handpop wel te ver-
staan.  De man achter Eefje blijkt ook nog eens 
een getalenteerd buikspreker te zijn. We krijgen 
bezoek van Ferry van de Zaande en Fred van Boe-
sschoten.
Muisje Poerieliepoepielie, Hondje Waffi  elieblaf-
fi elie, uiltje Oerielieboerielie en eekhoorntje Flifl af-
lofl apperirario komen ook. Er  is een kennisquiz en 
er zijn mooie prijzen te winnen.  Ook is er ruimte 
voor meditatief objektentejater met groentevisua-
lisatie en een stevig potje poppenrap.
Entree €7. Kaarten reserveren via info@deschalm.
net
Zet alvast in uw agenda
HEALTHY LIFE HAPPY MIND
Woensdag 6 januari van 19:30 tot 21:00 uur     

Afsluitende workshop

ROB EN EMIEL, VAN HOUDINI TOT COPPER-
FIELD (try-out)
12 januari 2021



Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Bij ‘t Seuverick DELA kunt 
u rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA 
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Ook in Oisterwijk en omgeving staat ons team klaar om u te helpen. 
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat we 
er zijn voor elkaar.

‘t Seuverick

‘Wij staan altijd voor u klaar.’

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/oisterwijk of 
bel 013 205 57 30. 

Eelco Verheijke van ‘t Seuverick DELA
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SINTERKLAAS DRIVE THRU BIJ 
BUURTVERENIGING  AKKERWIJK
Afgelopen vrijdagavond heeft de Buurtvereniging 
Akkerwijk Berkel (BAB) met hulp van dansschool 
van Opstal een Sinterklaas Drive Thru georgani-
seerd in de Burgemeester Brendersstraat. 

Sinterklaas en zijn Pieten hadden cadeautjes voor 
de gezinnen uit de Akkerwijk.
De jonge gezinnen reden met de auto vanaf de 
Molenakker de Brendersstraat in, en werden met-
een ontvangen door een stel vrolijke Pieten.
Bij Sinterklaas was er voldoende tijd voor de kin-
deren om even een gesprekje aan te gaan en de 
cadeautjes in ontvangst te nemen.
Op deze manier hebben we, in dit rare jaar, toch 
nog een leuk Sinterklaas feestje kunnen organise-
ren voor de kinderen uit de Akkerwijk.

Kijk op onze website www.akkerwijk.nl voor de 
foto’s en de evenementenkalender.
Bewoners van de Akkerwijk kunnen lid worden 
door zich te melden via akkerwijk@gmail.com

Het 4e Geschenk in Berkel-Enschot: 

KINDEREN SOLIDAIR 
MET KINDEREN

Het Vierde Geschenk is een unieke vorm van so-
lidariteit. Kinderen delen speelgoed met leeftijd-
genootjes die het minder goed hebben. De actie 
is voor en door kinderen in de gemeente Tilburg. 
7.000 kinderen leven in de gemeente Tilburg on-
der de armoedegrens. Het Vierde Geschenk wordt 
uitgevoerd door een gelijknamige stichting. Aan de 
basis daarvan staan vier gerenommeerde organisa-
ties: de Hasseltse Kapel, de Kapel O.L. Vrouw ter 
Nood, Peerke Donders en Rotary Tilburg Leydal.
Voor het inzamelen van (gebruikt) speelgoed is in 
verband met corona door de organisatie aan de 
Zonnebloem in Berkel-Enschot gevraagd mee te 
helpen. De Zonnebloem is een maatschappelijke 
organisatie die haar betrokkenheid voor de mede-
mens met een fysieke beperking ook graag inzet 
voor kansarme kinderen.

Zo doet u mee: Op maandag 14, dinsdag 15 
en woensdag 16 december kan tussen 13.30 
uur-16.30 uur gebruikt speelgoed worden in-
geleverd bij de voorzitter van de Zonnebloem: 
Ruud Brugmans, Jan Tinbergenlaan 1, 5056 
WC Berkel-Enschot  06-21811340

Ingeleverd speelgoed wordt door tientallen vrijwil-
ligers gesorteerd, schoon gemaakt en eventueel 
gerepareerd. Rond Driekoningen in januari 2021 
worden kinderen en hun ouders via een fi jnmazig 
netwerk van sociaalmaatschappelijke organisa-
ties uitgenodigd speelgoed uit te komen kiezen. 
In 2019 ontvingen 850 kinderen op deze manier 
speelgoed. 
Verdere informatie kunt u lezen op 
www.hetvierdegeschenk.nl 

VONDST GRAFVELD OP 
DE BERKELSE AKKERS
Ieder mens heeft wel eens een bele-

venis die men nooit meer vergeet. Omdat ik als 
10-jarig kind potscherven vond nabij ons bakhuis 
aan de Heikantsebaan had ondergetekende er een 
blijvende hobby bij. Toen in 1992 de wegcunet-
ten werden uitgegraven in het toenmalig nieuwste 
bouwplan Berkelse Akkers heb ik mijn ‘pannetje’ 
(schop) ter hand genomen en ben op zoek gegaan 
naar sporen uit de oudheid. Aangekomen op het 
kruisingsvlak van De Egge met De Ploegschaar 
vond ik enige ‘aftekeningen’  van kringgreppels uit 



Kersteditie
Op 16 december (volgende week) verschijnt 
onze extra dikke en gezellige kersteditie. 
Hierna in week 52 en 53, 
komt er géén Schakel uit! 
In week 1 valt de eerste 
Schakel van het nieuwe jaar 
weer op de mat 
(deadline 4 januari 10:00 uur).

wat later bleek een grafveld uit de ijzertijd (750-
400 v. Christus) te zijn. Ik heb toen direct contact 
opgenomen met de gemeente Berkel-Enschot, 
provinciaal archeoloog Pim Verwers en Heemkun-
dekring De Kleine Meijerij. Met de gemeente werd 
afgesproken dat onder toezicht van Verwers leden 
van de Archeologische Werkgroep Nederland af-
deling Midden-Brabant en ondergetekende de 
wegcunetten zouden ‘opschonen’.  Al snel bleek 
het grafveld groter dan gedacht. Op 9 november 
1992 voteerde de gemeenteraad een bedrag van 
73.500 gulden (excl. btw) voor archeologische 
begeleiding van het uitbreidingsplan Berkelse Ak-

kers. In 1994 werd nog een bedrag van 11.800 
gulden (excl. btw) gevoteerd. Het Instituut voor 
Toegepast Historisch Onderzoek uit Tilburg deed 
gedurende 5 jaar die archeologische begeleiding 
onder supervisie van de provinciaal archeoloog. 
Tijdens twee noodopgravingscampagnes werden 
21 kringgreppels, 2 langbedden en enige vlakgra-
ven gevonden. Ter herinnering hieraan zijn de vor-
men van gevonden kringgreppels en langbed af-
gebeeld in het huidige kruisingsvlak van De Egge 
met De Ploegschaar (foto). 

Foto: Ad Hultermans.
Tekst: Rinus van der Loo.

WORD
JIJ

ONZE
NIEUWE

COLLEGA?

Wil je aan de slag als monteur in de woningbouw/utiliteit?

Ga dan naar www.werkenbijzni.nl of neem contact op met blangen@znibv.nl | 013 529 92 00
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EINDELIJK WEER EEN 
HAPKIDO EXAMEN
Ondanks de Corona-pandemie kregen 

enkele kinderen een uitnodiging om hun bandexa-
men Hapkido/zelfverdediging af te leggen.
Er waren drie groepen; beginners, middengroepen 
en hogere banders. De kandidaten kwamen van 
Yong Hapkidoscholen uit Berkel-Enschot, Best en 
Waalwijk. 
Het examen werd afgenomen door Master Ron 
van Beukering, Chief Instructor Marcel Dohmen 
uit Best en Instructor Marco van Gulik uit Waalwijk
Het examen begon met een warming-up die voor 
de laatste groep werd gegeven door Luka (een 
van de jeugd-hogere banders).
Verder bestonden de technieken die gedemon-
streerd werden uit trappen, verschillende stoten, 
valbreken en zelfverdedigingstechniek.
Master Ron van Beukering vond, dat het minder 
soepel verlopen van het examen, toe te wijzen 
was aan de Corona. Dit was vooral te merken bij 
de hogere banders.
Helaas is er dit keer geen groepsfoto van alle kan-
didaten. 
Wel enkele foto’s van de kandidaten van de ver-
schillende scholen.
Voor meer informatie kijkt u op 
www.hapkidonederland.nl 

De geslaagde hapkidoka’s: 
Foto 1. Dinis, Daniel, Djenna, Mayke en Flynn.
Foto 2. Marco, Jens en Ilyas
Foto 3. Chief Instructor Marcel, Instructor Marco, 
Josha, Hugo, Luka en Master Ron.

THE QUEEN’S GAMBIT 
GEZIEN?
Het succes van deze serie op Net-
fl ix leidt tot een ware schaakrage. De 

schaakborden zijn amper meer aan te slepen. 
Wellicht doordat een meisje de rol van schaakge-
nie speelt? Waarschijnlijk zal het meer vrouwen en 
meisjes, maar ook mannen en jongens bewegen 
te gaan schaken.
Helaas zijn door de coronamaatregelen de schaak-
activiteiten, ook bij Schaakclub De Oude Toren, op 
een laag pitje gezet. Maar dat betekent niet dat stil 
wordt gezeten. Vanuit de schaakclub is, in navol-
ging van het internationale project Urban Chess, 
het initiatief genomen om buiten schaaktafels te 
plaatsen, in dan wel nabij het winkelcentrum van 
Koningsoord. Dit om het schaken als gezonde 
denksport meer toegankelijk te maken en om een 
eigentijdse ontmoetingsplek voor jong en oud te 
creëren. Ondertussen heeft het Postcode Loterij 
Buurtfonds de schaakvereniging al belangrijke fi -
nanciële steun toegezegd, waarmee de schaakta-
fels grotendeels betaald kunnen worden. Hopelijk 
dat ergens in het aanstaande voorjaar spelen op 
schaaktafels in de open lucht in Berkel-Enschot 
een feit zal zijn en dat daarmee nieuw talent, ook 
onder vrouwen en meisjes, wordt ontdekt. Ieder-
een is van harte welkom.

Tip de redactie!

info@schakel-nu.nl



GORD I JNEN  &  RAAMBEKLED ING

Rian van de Wouw • Transportweg 4 • Udenhout • T: 013 - 511 99 31 • M: 06 - 21 43 60 67
www.zigzag-gordijnen.nl

Gordijnen • Jaloezieën • Facette
Rolgordijnen • Vouwgordijnen

• Vakkundig advies aan huis
• Showroombezoek op afspraak

Ons basis programma is van hoge kwaliteit

• Wassen + Polish + Drogen

•     KEER velgenreiniging

• GRATIS binnen stofzuigen

5

Geminiweg 39, 5015BP Tilburg  •  Tel. (013) 59 02 222  •  www.carwash-tilburg.nl

Klanttevredenheid: 98%

GROENE 
CARWASH

GRATIS 
KOFFIE/THEE

GRATIS BINNEN 
STOFZUIGEN

LANGE 
CARWASH
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MS FONDS
Ik wil via deze weg de inwoners van 

Berkel-Enschot bedanken voor hun gulle gift. On-
danks dat we maar met 7 collectanten deur aan 
deur hebben gecollecteerd, hebben we de op-
brengst van vorig jaar overschreden: totale op-
brengst € 1245,75 euro (Vorig jaar € 1149,00). Ook 
namens de organisatie Nationaal Msfonds en alle 
collectanten bedankt. Ook nog een bedankje rich-
ting onze collectant dhr. De Graaf, die via digitale 
collectebus nog 670 euro’s heeft binnengehaald.
Helaas zijn er momenteel veel te weinig collectan-
ten, dus ik wil nogmaals een oproep plaatsen:
Geef u alvast op voor de collecteweek, als col-
lectant. Komend jaar staat de collecteweek van de 
fonds gepland in de zomer.
COLLECTEWEEK 2021 VAN 27 JUNI T/M 3 JULI.
Voordeel voor de collectanten is dat ze niet meer 
in het donker hoeven te collecteren. Dit is bijzon-
der gunstig nieuws. Maak een paar uurtjes vrij 
voor de zieke medemens. Laat deze patiënten niet 
aan hun lot over. Het treft ook jonge personen.
Hebt u de collectant gemist, geef alsnog een klei-
ne gift en stort op de volgende rekeningnummer 
NL85RABO0132064316 t.n.v. Nationaal Msfonds.
Ook is het mogelijk om bij de supermarkt Jumbo 
uw statiegeld bon te doneren aan het MS fonds. 
Dank aan de supermarktmanagers van de Jumbo 
en Albert-Heijn voor hun medewerking betreffen-
de de statiegeld bonnen actie.
De landelijke collecte opbrengst wordt besteed 
aan innovatieve onderzoeken om MS draaglijk te 
maken c.q. te genezen.
Meld u aan als nieuwe collectant via www.natio-
naalmsfonds.nl/ms-collecte/aanmelden.
of bij Henk Denissen (coördinator) Raadhuisstraat 
62 h.a.denissen@ziggo.nl of bel 0622459596
013-5331151  
Met vriendelijke groeten Henk

KLEURWEDSTRIJD 
VOOR KINDEREN VAN 
DE BASISSCHOLEN

De Stuurgroep Kersttocht kan helaas dit jaar geen 
Kersttocht organiseren. Deze zou op zaterdag 19 
december in Biezenmortel hebben plaatsgevon-
den.
Toch willen we deze dag niet zo maar voorbij laten 

gaan. Alle kinderen van de basisscholen van Bie-
zenmortel, Udenhout en Berkel-Enschot hebben 
afgelopen week een mooie kleurplaat ontvangen. 
Die mogen ze zo mooi mogelijk kleuren en dan 
thuis goed zichtbaar voor het raam hangen. Dat 
verhoogt de kerstsfeer in de dorpen. Op zaterdag 
19 december, de dag van de Kersttocht, komt de 
jury langs om de mooiste kleurplaten uit te zoe-
ken.
De winnende straten worden geloot; de jury kiest 
dan de mooiste kleurplaat van de straat en houdt 
daarbij ook rekening met de leeftijd van het kind. 
Voor 10 kinderen is er een mooie prijs. De uitslag 
komt in januari in De Schakel en De Wegwijzer. Wil 
je niet zo lang wachten, kijk dan vanaf 24 decem-
ber op onze Facebook-pagina “Kersttocht Berkel 
Enschot Udenhout Biezenmortel”.
Na 19 december mogen de kleurplaten natuurlijk 
blijven hangen, maar de kinderen mogen ook opa, 
oma of iemand anders blij maken met hun mooie 
kleurplaat. 
Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door een 
anonieme sponsor en door de bijdrage van Rabo-
ClubSupport. Hartelijk dank voor de mensen die 
hun stem uitbrachten op de Kersttocht.
De Stuurgroep wenst de kinderen veel kleurplezier 
en u allen fijne feestdagen en een gelukkig en ge-
zond 2021.

AMNESTY WERK-
GROEP BERKEL-EN-

SCHOT/ UDENHOUT/ HELVOIRT
Zal Amnesty hier actief kunnen blijven?
In 2004 reageerde ik op een oproep in de Schakel 
van onze lokale Amnestygroep.
Deze werkgroep bestond toen al heel wat jaren. 
Het waren bevlogen actievoerders die aan de wieg 
stonden en reageerden op onrecht dat mensen 
aangedaan wordt als ze opkomen voor wezenlijke 
menselijke belangen. De landelijke Amnesty Inter-
national organisatie neemt hierin het voortouw na 
gedegen onderzoek. Ik sloot me graag aan, even-
als de andere  huidige leden.
De Mensenrechten zijn er niet voor niets geko-
men…. Wij gaan er van uit dat we ons veilig uit 
kunnen spreken: zie premier Rutte in zijn reactie 
naar president Erdogan van Turkije naar aanleiding 
van een tweet van Geert Wilders op 28 oktober jl.
Van meet af aan was onze werkgroep een schrijf-
groep: Vrijschrijven van politieke gevangenen, pro-
testeren als grote groepen mensen huis en haard 
dreigen te verliezen zonder compensatie. We wa-



ren aanwezig bij plaatselijk activiteiten zoals de 
Unense Mert en de Kersttocht en verzamelden 
handtekeningen voor een specifieke gevangene. 
Met de hand schrijven doen we niet meer. Online 
brieven schrijven we nu, met heel veel mensen. 
Het heeft veel impact als mailboxen overlopen. 
Laten zien dat niets straffeloos zomaar kan. 
Via de Website van Amnesty International  is mee-
schrijven uiterst simpel: klik op Kom in Actie en 
doe mee. De brieven die je krijgt zijn met een druk 
op de verzendknop direct verstuurd. 
10 dec. dè Amnesty International schrijfdag Write 
for Rights
Wilde je al zo lang iets  dragen aan een veiligere 
wereld, overweeg dan om actief te worden.
 Je kunt ook dicht bij huis actie voeren, de stem 
van de mensenrechten voor het voetlicht brengen:
 bv. regelmatig berichten over een zaak waar Am-
nesty International actie voor voert in de weekbla-
den in onze dorpen. Onze werkgroep bezint zich 
op de voortgang. Het speelveld is veranderd. Het 
wordt tijd om ons stokje door te geven, eigentijdse 
ideeën in te zetten.

Aarzel niet en neem contact op met Marieke Kwan-
tes de Vries in Berkel-Enschot, 013 5333574, met 
Marja van Rooij Goudsmits in Udenhout marja.
van.rooij@xs4all.nl  of met Wim Lindeman in Hel-
voirt 0411 642553
Het kan je veel voldoening geven om je gevoel voor 
rechtvaardigheid te verbinden met daadkracht!

SCHRIJVEN VOOR 
STICHTING TEUN

Afgelopen dinsdag 1 december overhandigde 
Wim Verbunt, Verhalenverteller, twee boekjes aan 
Radna van der Bruggen van Pro Be.
Wim heeft deze boekjes in opdracht geschreven 
voor Pro Be. ‘Bas is boos’ gaat over Bas die zijn 
boosheid niet in bedwang kan houden. ‘Femke 
heeft faalangst’ gaat over Femke die erg onzeker 
is en daardoor niet meer naar school durft. Deze 
boekjes zijn bedoeld voor kinderen die worstelen 

met boosheid, faalangst, onzekerheid. Het is be-
doeld om kinderen die in de knoop zitten handvat-
ten te geven om samen met hun ouders hulp te 
gaan zoeken. 
In het voorjaar komt er nog een boekje bij met als 
titel Tom heeft een Trauma. De boekjes zijn leuk 
geïllustreerd met prachtige tekeningen van Mar-
jolein Stok, Arjan Robben heeft voor de Lay-out 
gezorgd, de teksten zijn geredigeerd door Jannie 
Verbunt, ze zijn geschreven door Wim Verbunt. De 
volledige opbrengst van deze boekjes gaat naar 
Stichting Teun. Voor informatie: www.stichting-
teun.nl. Wilt u ook een eigen verhaal, over uzelf of 
over uw kinderen of kleinkinderen. Neem gerust 
contact op met Wim Verbunt: w.verbunt@home.nl 

Afsluiting project energie; 

START NIEUW 
PROJECT KLEDING 

4 weken zijn we druk bezig geweest met van alles 
rondom energie. Zo zijn er energie neutrale wo-
ningen gebouwd, is ontdekrijk op bezoek geweest 
en hebben we onderzocht hoe we zo weinig mo-
gelijk energie kunnen verbruiken. Begrippen als 
wind- en zonne- energie zijn hier uiteraard bespro-
ken. Zelfs de pieten die ’s nachts op school zijn 
geweest, hebben zich verdiept in ons project. De 
hele school was versierd met molentjes…. Hoor 
de wind waait…. 
Na de kerstvakantie gaat het project kleding van 
start. Hierover zullen jullie in het nieuwe jaar nog 
veel meer lezen.  

KERST IN TUIN BRANDSHOF
 

Bezoek de kerststal in Brandshof 
De schuur is in kerstsfeer

Open vanaf 6 december tot 
27 december 2020

Elke dag geopend 
van 12.00 u. tot 18.00 u.

Tevens kerststukken en vogeltaarten te 
koop, of breng een lege pot of bak mee.

 
Adres: Slimstraat 91, Udenhout
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KERKBERICHTEN

Bereikbaarheid:
Voor een spoedgeval kunt u bellen met: 
pastoor Dorssers: 06-19843922
pastoor Looijaard: 06-51110960
Voor alle andere gevallen die niet spoedeisend
zijn vragen wij u tijdens kantooruren contact op 
te nemen met het parochiesecretariaat: 
Berkel: 013-5331216, Enschot: 013-5331215, 
Udenhout 013-5111215 of via: 
info@johannesxxiiiparochie.nl.

OPSTEKERTJE
Herberg
Nu het jaar op zijn einde loopt vieren we in de Kerk 
de Advent, de voorbereidingstijd van verwach-
tingsvol uitzien naar de komende Christus, die ge-
boren wordt als een klein en kwetsbaar kind en zó 
ons menszijn deelt.
Voor het misboekje zocht ik naar geschikte af-
beeldingen. Ik vond het verrassend dat er in onze 
parochie een getalenteerde vrijwilliger woont, die 
jarenlang de afbeeldingen heeft verzorgd van de 
liturgische weekuitgaven van een bekende uitge-
ver. Zij was graag bereid mee te werken.
Voor deze Advent kozen we een afbeelding waar 
Jozef en Maria te kennen wordt gegeven dat er 
geen plaats is in de herberg. ‘Misschien wel toe-
passelijk voor déze Advent,’ zei ze. Tja, wij moeten 
er inderdaad mee rekening houden dat we tijdens 
de komende Kerstmis onze kerken maar zeer ten 
dele kunnen benutten. Uiteraard zouden wij u 
graag allemaal herbergen, maar de burgerlijke en 
kerkelijke overheid staan het ons dit jaar niet toe. 
Het is gewoon vreselijk – zeker niet wat wij zouden 
willen, maar ik kan het niet veranderen.
Toch zijn er natuurlijk wel manieren om de ko-
mende Kerstmis toch in huiselijke kring te vieren. 
Samen met het gezin het Kerstverhaal lezen, ge-
bedsintenties noemen, een Onze Vader bidden 
en kerstliederen zingen (thuis mag het…). De bis-
schoppen hebben ook een initiatief genomen, na-
melijk met de website vierkerstmis.nl, met onder 
andere wat meer uitgewerkte vieringen voor thuis. 
Een aardig initiatief voor dit jaar.
Voor gezinnen hebben we op 24 december ’s mid-
dags een route bereid door de St.-Willibrordus-
kerk. Kinderen van ons kinderkoor Eigen Wijs zor-

gen voor muzikale aankleding. Via enkele staties 
kunt u door de kerk lopen en de Kerststal bezoe-
ken. We nemen er ruim tijd voor om zoveel mo-
gelijk samenloop te voorkomen. U bent welkom 
tussen 15.00 en 18.00 uur.
Laten we bidden om een snel einde aan de pande-
mie, want eenieder is natuurlijk van harte welkom 
in onze herberg die Kerk heet, ook al doet de pan-
demie het nu misschien anders voorkomen.
U allemaal wens ik een goede voorbereiding toe 
op Kerstmis. 

Pastoor Marcel Dorssers

TER NAGEDACHTENIS
In de St. Lambertusparochie hebben we met een 
kerkelijke uitvaart afscheid genomen van Tinus 
van Riel, 86 jaar.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Zaterdag 12 december: 
19.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.

Zondag 13 december: Derde zondag van de 
Advent
09.30 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en diaken van Kuijk.
Intentie: pastor Hein Tops.
10.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
11.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers.
Intentie: Tijn Boom (1e jrgt.).
11.45 uur St. Lambertuskerk: Doopviering van 
Pip Vervoort.

Maandag 14 december: 
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistische 
aanbidding.
Voorganger: diaken van Kuijk.

Dinsdag 15 december:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.
19.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistievie-
ring.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Woensdag 16 december:
09.00 uur St. Caeciliakerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Donderdag 17 december:
09.00 uur St. Lambertuskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Looijaard.



Gabor, Floris van Bommel,
Jenszen, Ecco, Maruti, Cat,

Caprice, Paul Green, Red Rag

Gabor, Floris van Bommel,

collectie winter 2020-2021

Figlio by Geerts Schoenen
Koningsoord 91
Berkel-Enschot

013-5332593

dames - en herenschoenen  

24 |



Vrijdag 18 december:
09.00 uur St. Willibrorduskerk: Eucharistieviering.
Celebrant: pastoor Dorssers en p.w. Hendriks.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden mogen maar 30 personen bij een vie-
ring aanwezig zijn en er wordt dringend geadvi-
seerd een mondkapje te dragen.
Het is noodzakelijk om u voor de weekendvierin-
gen vooraf aan te melden. Dat kan via www.johan-
nesxxiiiparochie.nl/reserveren.
Als u geen internet heeft, kunt u zich telefonisch 
aanmelden.
Voor de vieringen in de St. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk: 013-5331215.
Voor de vieringen in de St. Lambertuskerk: 013-
5111215.

Kies voor 60 plus hypotheek!

60plushypotheek.nl

www.60plushypotheek.nl • T 013 591 0020

Zet uw overwaarde om in euro s’

• Zonder Einddatum 
• Zonder risico

• Extra bestedingsruimte 
• Geen aflossingsverplichting

Adverteren?
Bekijk onze 

voordelige tarieven
schakel-nu.nl
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SCHAKELTJES
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Pasfoto’s voor officiële documenten kunt u zonder 
afspraak laten maken bij een 
vakfotograaf. ERKEND RDW fotograaf, ook voor 
digitaal aanvragen rijbewijs. FotoGalerie 
Angelique, Kreitenmolenstraat 34, Udenhout, 
ingang achterom. 013-5111324. 
www.fotogalerie-angelique.nl 

GLAZENWASSER voor buiten en binnen. 
Ook reinigen wij Uw dakkapel, zonnepanelen 
en goten. 
vandenheuvelglazenwasserij@gmail.com 
Tel: 06-24136243 

GRATIS INLOOP SPREEKUUR Om u ook in de 
avond van dienst te kunnen zijn, is er iedere 
dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur een gratis 
spreekuur. Van Raak Advocatuur, Udenhout, 
013-5908877 www.vanraakadvocatuur.nl 

Actieve, verzorgde weduwe van 70 jaar zoekt dito 
partner om samen leuke dingen te ondernemen. 
Ben jij die man? Stuur een mailtje naar emmy.
zoektman@outlook.com 

WEERSPREUK

Brand berenkruid en lavendel tegen de mot, 
voor St. Leocadia (9 december) 

ontsteekt de kaars en brandt de pot.

Jean-Paul Korst, weerstation Berkel-Enschot

Loodgietersbedrijf Weijters voor al uw 
Dakwerk • zinkwerk • sanitair • cv-installatie • 
airco’s. Renoveren of verbouwen badkamer vraag 
vrijblijvend een offerte aan tel. 013-5333517/
06-83771659. Ook voor cv-onderhoud. 
Wij rekenen geen voorrijkosten in Berkel-Enschot!

Gastouderbureau Bontekoe, voor de beste gast-
ouderopvang! 
Ga naar www.kinderopvangbrabant.nl voor meer 
info of bel 0648-948933.

Kerstbomen te koop. Vers van het land vindt u dit 
jaar bij Harrie Bertens. Ruivenhof 5, B-E. Vanaf 
30 november. Maandag t/m vrijdag 12.30-20.00, 
zaterdag en zondag hele dag open. 
Prijs vanaf € 5, tot € 20, pst. Ook in pot verkrijgbaar. 
Op=Op. Tel:06-10689414 

Bezoek de kerststal in Brandshof. Open vanaf 
1 dec. tot 27 dec. Van 12.00u tot 18.00u. Tevens 
kerststukken en vogeltaarten te koop. Adres: 
Slimstaat 91 Udenhout 

De hele maand december 50% korting op elk 2e 
product van Janzen.
Fellow Fashion, Koningsoord 3 

Oisterwijk Heukelomseweg 26. Elke zondag open
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Amaryllis 
snijbloem
Diverse kleuren. 
6.95
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Amaryllis 
snijbloem
Amaryllis 
snijbloem
Amaryllis 

Diverse kleuren. 
6.956.95

3 bloemen

4.99

Top aanbieding 

geldig t/m zondag



Candle light 
shopping night

Sfeervol winkelen 
met muziek, diverse

kraampjes, de 
kerstman & kans op

GRATIS AANKOPEN!

19 december 
Winkelcentrum Koningsoord

van 16:00 tot 20:00u
de winkels zijn geopend!

Volg
ons op

✰✰✰✰✰

Uiteraard doen we er alles aan zodat u zowel gezellig als 
veilig kunt winkelen. We handhaven de richtlijnen van het RIVM.

 U toch ook? U kunt gratis parkeren bij Koningsoord!



ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig t/m di 5 januari 2021

2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 
2 producten. Alle combinaties mogelijk.

1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 

*

 Jumbo, Berkel Enschot, Koningsoord 64

PITLOZE 
WITTE DRUIVEN
2 bakken à 500 gram

2 VOOR

3.–3.–

TOMMIES
2 emmers snoeptomaten à 500 gram, 
snoeptomaten mix 500 gram, 
paprika’s 300 gram of komkommer 10 stuks

 2 VOOR

5.–
 2 VOOR

ITALIAANSE 
VLEESWAREN
Jumbo of La Salumeria Italiana 
van de vleeswaren bediening
2 verpakkingen á 70-150 gram

2e
HALVE
PRIJS*
HALVE

*

2 verpakkingen á 70-150 gram

HALVE

LIPTON ICE TEA
2 flessen à 1,5 liter

2e
HALVE
PRIJS*

EXCELLENCE WIJNEN
3 flessen à 750 ml

a14,97

Geen 18, geen alcohol

 3 VOOR

10.–

Geen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcoholGeen 18, geen alcohol

 3 VOOR

SUN, FINISH OF DREFT 
VAATWASTABLETTEN
Alle soorten
2 verpakkingen

1+1
GRATIS*

GEROOKTE ZALM
Verpakking 200 gram

a4,49

399

CARPACCIO
Runder-, black angus, biologische, 
Oosterse stijl, zalm- of bietencarpaccio
2 verpakkingen à 120-145 gram2 verpakkingen à 120-145 gram

2e
HALVE
PRIJS*


